
Hegn og låger til erhvervsejendomme
Svævelåger ribelementhegn�



Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser,

varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

med en vide på op til 12 meter eller 24 meter hvis der bruges to modsatrettede

porte kan den tilpasses næsten alle typer indkørsler.

Lågen er klar til samling

Lågen samles let og hurtigt på

stedet takket være delmontage på

fabrikken og levering i kun 4 dele.

Den selvbærende lågekon-

struktion

betyder af lågen ikke skal under-

støttes i indkørslens bredde. Dette

betyder at lågen fungerer uafhæ-

ngig af om der er is, sne eller blade

på terrænet.

Glidehjul sikre en stabil og let

bevægelse af lågen.

En jævn lågefløjsbe-

vægelse

sikres ved en glat skinne-

overflade. Skinnerne er

formet af galvaniserede

stål plader og der opnås en

meget glat og jævn over-

flade.

Et sæt af fotoceller

korresponderer til

lågefløjens bevægelse

i indkørslen og stopper

porten hvis den møder

modstand.

Sikkerhed

En sikker brug er garanteret ved

fotoceller, sikkerhedslister på

lågefløje og lodrette poster, STOP

knap på søjlen og signallampe.

Lågen, forsynet med sikkerheds-

lister, stopper øjeblikkeligt hvis

den møder modstand under

bevægelse i indkørslen og det

ramte objekt vil ikke blive beska-

diget.

Fig. placering af

5 sikkerhedslister

- set fra toppen.

Lågen kan forsynes med

5 sikkerhedslister alt efter

det individuelle udstyr og

mønstertype.

Moderne design løsninger

Ved hjælp af moderne computer-

teknik kan vi allerede teste design

og produktets egenskaber inden de

første prototyper produceres. Vores

industri svævelåger er udviklet på

basis af "Finite Element Method

(FEM)", hvilket sikre at produkterne er

af høj kvalitet og præcist kontrolleret.



Automatisk låge

Automatikken er indbygget i den lodrette søjle og kan betjenes enten ved en

nøgle, en kontakt inde I bygningen eller med fjernbetjening. Den indbyggede

automatik er beskyttet mod eksterne faktorer som regn, sne eller anden

påvirkning som uautoriseret betjening af tredje person. Automatikken er let

at servicere. Alt hvad der skal gøres er at åbne lågen i søjlen og foretage de

ønskede justeringer.

I tilfælde af strømsvigt

kan lågen betjenes

manuelt ved at åbne

lågen til automatikken

og låse motoren op.

Ved hjælp af et indskydnings-

element kan fløjen justeres

i niveauhøjden under installationen,

men justering er også mulig

.

låge

efter ibrugtagning af lågen

Polyamid hjul sikker en effektiv og

lydsvag rulning af lågen. På grund af

hjulene bevæger fløjene sig let og

lydsvagt. Polyamid er et meget hårdt

og slidstærkt materiale så rullerne

er holdbare og ikke behøver

vedligeholdelse. Hele mekanismen

er designet og produceret så der

sikres en let og effektiv funktion

i mange år.

Den udvendige kontakt gør det

muligt at operere lågen ved at

dreje til venstre eller højre.

Ved hjælp af STOP knappen kan

lågen stoppes øjeblikkeligt på et

hvert tidspunkt.

Signallampen indikerer at lågen

bevæger sig.

Fjernbetjening sikre en høj komfort.



Universelt

Ribelement hegns systemet består af VEGA B elementer og to typer søjler: ALFA

og BETA. Denne type hegn er særlig anvendt til indhegninger af parker,

offentlige bygninger, fabrikker og sportsanlæg.

Komplet system

Ribelement hegns systemet er en komplet løsning inklusive låger til privat

eller erhvervsbygninger med VEGA U86 elementer.

Ribelement hegn kan monteres på

den traditionelle søjle ALFA af

60x40 [mm] stål. Hegnselementerne

er monteret ved hjælp af specielle

gribere og samlingsstykker som

leveres med søjlerne.

Ribelement hegn er normalt monteret

på BETA søjlen lavet af 60x40 [mm]

stål. Hegnselementerne fastgøres

til søjlen ved hjælp af specielle kroge

og knapper og samles med samlings-

stykker.

VEGA B element

Dobbeltfløjet låge med
VEGA U86 fyldning

VEJ

VEJ

BETA SØJLE

Industrisvævelåge med
VEGA U86 fyldning

Højde 1230 [mm]
1530
1730
2030

[mm]
[mm]
[mm]

Farve

Bredde 2500 [mm]

Lille øje
Stort øje

50 x 50 [mm]
50 x 200 [mm]

5 [mm]
5 [mm]

�

�

galvaniseret
galvaniseret
+ polyester

Alle RAL farver

1

2

ALFA SØJLE

EJENDOM

EJENDOM

Rustbeskyttelse

Ribbernes
diameter
Lodret
Vandret



Industrisvævelåge med VEGA U86 fyldning

EKO hegn (uddrag)

Mange muligheder

lder perfekt

funktionen som et indust-

rielt hegn. Ribelement

hegn er også velegnet til

hegn om private grunde

og ejendomme.

EKO hegn lavet af stål-

sektioner, udfy

stålelement

Zink lag
(varmgalvanisering)

malet overflade
(ved malede udgaver)

Let at montere

Montagesystemet tillader opsætning

af elementer i enhver vinkel og hegnet

kan moduleres og tilpasses til forskellige

arealer.

Vi tilbyder et

bredt spektrum

af farver til

industrilåger

og hegn.

Farver

Industrihegn og låger tilbydes i 210 RAL farver. Dette brede spektrum af farver

sikre at låger og hegn kan tilpasses alle ejendomme. VEGA ribelementer

kan også leveres i galvaniserede udgaver uden polyesteroverflade.

*) - efter betingelserne beskrevet i garantibeviset.

Beskyttelse mod rust

Industrisvævelågerne er varm galvaniseret eller lavet i rustfrit stål. Lågerne

kan males i alle RAL farver. Hegnselementerne er varmgalvaniseret og malet

med polyester maling. Dette sikre en

lang holdbarhed og beskyttelse mod

rust uden vedligeholdelse.

Akkurat i enhver detalje

Alle små komponenter er designet

med stor akkuratesse. Hele

systemet danner en harmonisk

helhed som lever op til vores

visioner om et funktionelt og

venligt produkt.

210
FARVER

Produkterne vist på billederne kan være udstyret med specielt tilbehør som afviger fra standardudgaverne. Alle rettigheder reserveres. Kopi og brug, også delvist, kun med tilladelse fra FPHU Wisniowski.
Ret til at ændre specifikationer forbeholdes.
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Hegn og låge systemer

Rulleporte til industri

Låger til privat brug Rulleskoddere

Garageporte - ledhejseporte rulleporte vippeporte� �

Aluminiums vinduer og døre

Vi tilbyder også:

Ledhejseporte til industri

- åbningsbredde

- nødvendig minimums plads for lågeinstallationen

- total lågelængde

- afstand mellem bolte

- fundamentslængde

- indvendig afstand mellem boltene

- lågens højde

(So)
(A)
(C)
(D)
(F)
(L)
(H)

Lågen kan forsynes med ribelement VEGA U86

(valgfrit).

Detaljeret fundamentsplan leveres

sammen med lågen.

*) - D,F aftales individuelt
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Teknisk beskrivelse
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Industrisvævelågerne er baseret på 200x155 [mm] glideskinner og ruller af polyamid hjul, båret af hjulbæringer.

Som standard er lågen udfyldt med 30x30 [mm] stålsektioner.

Alle komponenter er varm galvaniseret. Derudover er lågen beskyttet af en malet overflade.

Lågen kan udstyres med tre typer af motorer afhængig af dens dimension og brugs intensiteten. Motorer samt kontrolmekanismen er indbyttet i søjlerne.

Automatiske låger er forsynet med et sæt fotoceller. Derudover kan lågen forsynes med sikkerhedslister.

Maksimal lågedimension: 12000x2200 [mm]. Større dimensioner kan aftales og beregnes individuelt.
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Fabrik nr. 1

Fabrik nr. 2

Forhandler:

Producent:
WIŒNIOWSKI Ltd., 33-311 Wielog³owy 153,
Tlf.: +48 18 44 77 270, Fax: +48 18 44 77 277

Polen

e-mail: export@wisniowski.pl
www.wisniowski.pl


